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1. Opening en verslag 

 

a. Vaststellen agenda 

b. Vaststellen verslag BAC RE 23 juni 

2. Mededelingen 

a. Terugkoppeling BO Datacenters 24 augustus 

b. Conceptvergaderschema AAC en BAC RE 2023 

c. Terugkoppeling IPO Bestuur 8 september 

d. IPO Begroting 2023 

3. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

a. Ruimtelijke Economie, STEC Groep en EZK 

Kern van het onderwerp 

Na de goedkeuring van het IPO bestuur d.d. 7 juli jl. zijn stappen gezet om samen met 

provincies t.b.v. de uitvoering van de bestuurlijke afspraken rond Grip op grote 

bedrijfsvestigingen een keuze voor een extern bureau te maken. Na een gedegen 

beoordelingsronde is gekozen voor de STEC groep. Er zal een inhoudelijke toelichting 

gegeven worden voor deze keuze. Tevens wordt kort ingezoomd op het programma EZK 

m.b.t. toekomstige ruimtebehoefte werklocaties en waarvoor in de eerste twee weken van 

september alle 12 provincies worden bezocht om in vrijwel alle gevallen met de 

bestuurders RE hierover een gesprek te voeren. 

 

b. Positionering MKB-dienstverlening 

Kern van het onderwerp  

Op 3 juni is het advies ‘Dienstbare Dienstverlening’ van het Comité voor Ondernemerschap 

verschenen. Het advies bevat aanbevelingen om de (semi) publieke ondersteuning van het 

brede MKB te verbeteren. Het ministerie van EZK komt in het najaar met een appreciatie 

op het advies. In het kader van de belangenbehartiging is het van belang als gezamenlijke 

provincies te bepalen hoe we ons tot het advies verhouden.    

  

 

 BAC Regionale Economie  

 Op 15 September 2022  

    

 

Conceptagenda 
 

 Betreft BAC Regionale Economie 

 Vergaderdatum en -tijd Donderdag 15 September, 12:30-14:30 

 Locatie Microsoft Teams 

 Genodigden J. Baljeu (ZH/ Voorzitter), R. Strijk (UT), M. van Gruijthuijsen (NB), IJ. Rijzebol (GR), M. 
Stolk (ZH), J. Appelman (FL), I. Zaal (NH), E. van Hijum (OV), J. de Bat (ZE), S. Satijn 

(LB), H. Witjes (GL), H. Brink (DR), F. Douwstra (FR) 
C. Stolwijk, M. Maasdam, M. Mentjox, A. Lammerse, K. Oud, K. Buitenkamp (notulist) (IPO) 
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Conceptagenda 

BAC Regionale Economie 

Vergaderdatum en -tijd: Donderdag 15 September, 12:30-14:30 

Locatie: Microsoft Teams 

c. Voortgang Samenhangend Investeren 

Kern van het onderwerp  

De BAC RE heeft op 23 juni de Agenda Samenhangend Investeren (SI) aangeboden aan de 

minister van EZK. In deze agenda zijn 5 actielijnen opgenomen. Voor de actielijn 

cofinanciering/samenwerkingsprincipes zijn stellingnames uitgewerkt ten behoeve van de 

belangenbehartiging richting het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid van het Rijk 

(MTIB 2.0). Voor de overige actielijnen wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.    

 

d. Voortgang Human Capital 

Kern van het onderwerp  

Op 23 juni 2022 is in de BAC RE besloten over de inzet vanuit de gezamenlijke provincies 

ten aanzien van Human Capital. De BAC RE wordt geïnformeerd over de voortgang op dit 

dossier. Daarnaast wordt de BAC RE gevraagd in te stemmen met een verkenning naar de 

mogelijkheden en haalbaarheid van een Groeifondsvoorstel voor regionale fondsvorming.  

 

e. Inventarisatie Digitaliseringsaanbod MKB  

Kern van het onderwerp 

Als onderdeel van de IPO werkagenda digitalisering wordt het digitaliseringsaanbod in 

kaart gebracht. Voor de drie noordelijke provincies is door PTVT/Dialogic in opdracht van 

het ministerie van EZK als pilot inmiddels een regionale digitaliseringsscan uitgevoerd 

waarmee het digitaliseringsaanbod en alle lopende initiatieven in kaart zijn gebracht. 

Daarmee is een methodiek ontwikkeld die ook door andere provincies benut kan worden.  

 

f. Circulaire Economie 

Kern van het onderwerp 

Het 5e ontwikkelpad van de Krachtenkaart Circulaire Economie betreft het ontwikkelen en 

versterken van Regionale Circulaire Ecosystemen. Doel hiervan is om te komen tot een 

versnelling en opschaling van de circulaire economie en het zichtbaar maken van de 

meerwaarde van provincies. Het plan van aanpak voor dit laatste ontwikkelpad ligt nu aan 

de BAC RE ter instemming voor. 

 

g. Bestemmingsmanagement Ambities en Leidraad 

Kern van het onderwerp: 

Een van de actielijnen binnen het kader van Perspectief 2030 Bestemming Nederland 

vormt het opzetten van een leidraad Bestemmingsmanagement. Deze leidraad is onder 

trekkerschap van de provincies tot stand gekomen. Gevraagd wordt aan de BAC RE in te 

stemmen met dit stuk en de ambities. 

4. Ter Info 

a. Internetconsultatie Datacenters. 

b. Definitieve verslag Werkbezoek Min. EZK aan BAC RE, 23 juni 2022. 

c. Verslag Gedeputeerdenoverleg VTE, 22 juni 2022. 

5. Rondvraag en Sluiting 

 


